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Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 

12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21), drugega odstavka 6. člena Zakon o zdravstveni 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 

– ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 

82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 –

ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ), 28. in 45. člena Pravilnika o službi nujne

medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 (93/15-popr.)) in v skladu s četrtim odstavkom 40. 

člena Pravilnika o dispečerski službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17) izdaja minister za 

zdravje naslednji

SKLEP 

o Načrtu vzpostavitve Dispečerske službe zdravstva 

1.

Dispečerska služba zdravstva (v nadaljevanju DSZ) je posebna služba znotraj zdravstvenega 

sistema, ki deluje na državni ravni. DSZ sprejema nujne klice z zdravstvenega področja, spremlja, 

razporeja in koordinira delovanje vseh mobilnih enot nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju:

NMP), ekip helikopterske nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju: HNMP) in ekip izvajalcev 

nenujnih prevozov, vodi evidenco razpoložljivih zmogljivosti bolnišnic, urgentnih centrov (v 

nadaljevanju: UC) in javnih zdravstvenih zavodov, ki so vključeni v mrežo NMP. 

V primeru naravnih ali drugih nesreč, kriznih razmer, vojne ali izrednega stanja oziroma drugih 

dogodkih, ki zahtevajo prilagoditev dela, spremenjeno organizacijo dela in uporabo posebnih 

načrtov, DSZ zagotavlja informacije, ki so potrebne za učinkovito koordiniranje in usmerjanje 

delovanja zdravstvenega sistema Republike Slovenije. 

2.

Načrt vzpostavitve DSZ (v nadaljevanju: Načrt), ki je Priloga tega sklepa, predvideva vključevanje 

posameznih območij v sistemu NMP po predvidenih fazah in z navedeno časovnico za vključitev 

posameznih  izvajalcev. 

Za vzpostavitev DSZ je določen dan, ko so v DSZ vključene vse enote NMP in izvajalci prevozov 

na območju Republike Slovenije.

3.

Posamezni zavodi se morajo vključiti v DSZ najkasneje v roku 6 (šestih) mesecev od predvidnega 

termina, ki je določen v  Načrtu. 



4.

Izvajalci nenujnih prevozov se vključujejo v DSZ v primeru naravnih ali drugih nesreč, kriznih 

razmer, vojne ali izrednega stanja oziroma drugih dogodkih, ki zahtevajo prilagoditev dela, 

spremenjeno organizacijo dela in uporabo posebnih načrtov ter na podlagi določb Pravilnika o 

prevozih pacientov (Uradni list RS, št. 107/09, 31/10 in 81/15).

5. 

Ta sklep prične veljati z dnem izdaje in se objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje.

Pripravil: Danijel Bešič Loredan

mag. Darko Čander MINISTER
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